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Por Humberto BarbosaPágina 5

Militares sofrem 
atentado durante incursão 

no Bairro Felicidade
Página 6

Estamos contratando PCD VENHA FAZER PARTE 
DA NOSSA EQUIPE!(Pessoas com deficiência)

Deixe seu currículo em uma de nossas lojas ou pelo e-mail: assistenterh@farmaciaindiana.com.br

Polícia Militar promove 
roda de conversa com 
indígenas da Aldeia 
Floresta Maxakali

Com os devidos cui-
dados diante da presente 
situação de pandemia de 
Covid-19, no dia 04/11 
(quinta-feira), foi realizada 
visita à comunidade indíge-
na da etnia Maxakali, loca-
lizada em Itamunheque, no 
município de Teófi lo Otoni. 
A intervenção era uma de-
manda anterior à pandemia, 
intermediada pela Funda-
ção Nacional do Índio - FU-
NAI, na pessoa da técnica 
Irislene Rocha. Página 3

CDL-TO e ICETAS realizam 
com sucesso a campanha 

“E se fosse você?”
A Câmara de Dirigen-

tes Lojistas de Teófi lo Oto-
ni (CDL-TO), e o Instituto 
CDL de Assistência Social 
e Cultural (ICETAS), re-
alizaram a campanha "E 
se fosse você?” para arre-
cadação de absorventes e 
produtos de higiene íntima 
para adolescentes em situ-
ação de vulnerabilidade. Os 
organizadores disseram que 
o resultado foi um sucesso 
e agradecem aos apoiado-
res. A entrega dos donati-
vos contou com palestras 
para as meninas. Página 2

Superintendente de Saúde 
fala sobre suspeitas de 
casos de covid em duas 
escolas de Teófi lo Otoni

Após um áudio do diretor de uma escola de Teófi lo Otoni circular nas redes sociais 
informando de 8 casos suspeitos de covid, sendo 5 alunos e 3 professores, o assunto ren-
deu dúvidas e comentários nas redes sociais, inclusive, pessoas já afi rmando que estaria 
ocorrendo um surto de covid em escolas. O superintendente Regional de Saúde de Teófi lo 
Otoni, Ivan Santana, confi rma que está ciente da situação e está acompanhando. Página 2
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Cidade/Gerais
CDL-TO e ICETAS realizam 
com sucesso a campanha 

“E se fosse você?”

A Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Teófilo Oto-
ni (CDL-TO), e o Instituto 
CDL de Assistência Social 
e Cultural (ICETAS), re-
alizaram a campanha "E 
se fosse você?" para arre-
cadação de absorventes e 
produtos de higiene íntima 
para adolescentes em situ-
ação de vulnerabilidade. 
Os organizadores disse-
ram que o resultado foi 
um sucesso e agradecem 
aos apoiadores: Rede de 
Farmácias Indiana, Insti-
tuto Elias Mattar, Escrita 

Contabilidade, Centro de 
Estética Corpus, Delevy, 
Grupo Delles e Dellas e 
Esmalteria Dona Maricota.

As entregas dos ma-
teriais arrecadados foram 
feitas junto com palestras 
sobre higiene íntima, mi-
nistradas pelas enfermei-
ras: Isadora Gunderman, 
Júlia Luiz Santos Lima, 
Patrícia Christie de Jesus 
Oliveira, Talinne Karen 
Caldeira Costa e Martha 
Honorato da Silva levan-
do também conhecimen-
to sobre esse assunto às 

meninas beneficiadas.
Instituições que re-

ceberam as doações: 
Escola Municipal Sidô-
nio Otoni, E.M. Nossa 
Senhora Aparecida do 
Bairro Taquara, Asso-
ciação Lírio dos Vales, 
Creche Cantinho da So-
lidariedade, Casa Na-
zaré e O Ninho. Quem 
quiser continuar ajudan-
do pode procurar uma 
dessas instituições ou 
outra de preferência. Aju-
dar faz bem. (Informa-
ções/fotos: CDL-TO).

Superintendente de Saúde fala sobre suspeitas de 
casos de covid em duas escolas de Teófilo Otoni

Projeto propõe 
congelamento do IPVA 
por causa da pandemia

Após um áudio do dire-
tor de uma escola de Teófilo 
Otoni circular nas redes so-
ciais informando de 8 casos 
suspeitos de covid, sendo 
5 alunos e 3 professores, o 
assunto rendeu dúvidas e co-
mentários nas redes sociais, 
inclusive, pessoas já afirman-
do que estaria ocorrendo um 
surto de covid em escolas. O 
superintendente Regional de 
Saúde de Teófilo Otoni, Ivan 
Santana, confirma que está 
ciente da situação de casos 
suspeitos de covid em duas 
escolas. Disse que as 8 pes-
soas foram para a UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento)

Ivan Santana informou 
que os três professores foram 
afastados e estão em casa. Os 
cinco alunos foram atendidos 

na UPA, foram feitos teste 
rápido de antígeno, um aluno 
já foi descartado, ele estava 
com sinusite. Ivan pediu em 
entrevista que não seja feito 
um alarde na cidade. “É lógi-
co que, epidemiologicamente, 
a gente já esperava que a 
volta às aulas iria aparecer 
uma, duas ou três pessoas 
com sintomas, sinais da co-
vid. Na realidade não é um 
surto ainda, a gente não tem 
confirmação, porque o ponto 
focal nosso, que é a Flávia, 
está conversando com o Ta-
deu (Vigilância em Saúde do 
município)”. Ele ressalta que 
ainda precisa de confirma-
ção se as pessoas realmente 
testaram positivo ou não.

Caso os resultados sejam 
positivos, falou que precisa ter 

um protocolo a seguir, verifi-
car os contatos dessas pesso-
as, familiares, a quarentena, e 
outras medidas. Disse que são 
duas turmas de escolas e os 
alunos já foram dispensados. 
Ivan Santana conversou tam-
bém com o superintendente 
Regional de Ensino, Raphael, 
que também está atento, traba-
lhando junto com a superin-

tendência de saúde, passando 
informações necessárias. “O 
que quero falar nesse mo-
mento para outros diretores 
de escolas municipais e esta-
duais, que não é o momento 
de uma comoção, histeria”. 
Pediu pra ficarem tranquilos.

“Se for o caso vamos 
acompanhar os contatos jun-
tamente com o município. 

Colocamos para o Tadeu que 
é coordenador da Vigilância 
em Saúde, e para o secretário 
de Saúde, dr. Edilânio, nós 
estamos aqui para ajudá-los. 
Estamos agora pegando as 
amostras. Conversei com 
Bruno do Laboratório Macro, 
as amostras vão para a Uni-
versidade Federal que é uma 
parceria do Estado. No mes-

mo dia a gente tem o resultado 
do RT-PCR”, disse. Tentamos 
contato com Ivan Santana na 
tarde desta quinta-feira (11), 
para saber o resultado, pois 
ele disse que sairia na quarta 
(10), mas, até o fechamen-
to desta edição, não conse-
guimos retorno. (Entrevista 
concedida ao repórter Elvis 
Passos/ Fotos: Divulgação).

O Projeto de Lei (PL) 
3.278/21, de autoria do 
deputado Bruno Engler, 
teve aprovado parecer pela 
sua juridicidade na reunião 
da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) da 
Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 
desta quinta-feira (11). 
Em sua forma original, o 
texto prevê que a tabela de 
referência dos valores dos 
veículos, nacionais e im-
portados, novos e usados, 
para fins de cálculo do Im-
posto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA), relativa ao ano de 

2020, ficará congelada a 
partir da publicação da lei. 

O projeto também esta-
belece que o congelamento 
perdure enquanto persistir 
a vigência do estado de 
calamidade pública decre-
tado no Estado, causado 
pela Covid-19. O autor 
justifica que a proposta tem 
como finalidade corrigir 
as distorções econômicas 
decorrentes da pandemia.

No entanto, o relator, 
deputado Sávio Souza 
Cruz, propôs aprimora-
mentos ao texto por meio 
do substitutivo nº 1, aca-
tado pela comissão, tendo 

Teófilo Otoni: situação no 
abastecimento de água

A Copasa informa que, devido à manutenção na rede de água, o abastecimento em alguns bairros da cidade de Teófilo Otoni 
foi interrompido emergencialmente nesta quinta-feira (11/11). A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, 
gradativamente, no decorrer da noite deste mesmo dia (11). Bairros: Bela Vista, Fátima, Felicidade e Vila Betel. (Copasa)

Proposta original é de não haver reajuste enquanto durar
 o estado de calamidade pública em Minas

Relator, deputado Sávio Souza Cruz (esquerda), propôs 
aprimoramentos ao texto por meio do substitutivo nº 1

em vista que o atual decre-
to estadual determina que 
o estado de calamidade 
pública se encerrará em 
31 de dezembro deste ano. 
“Sugerimos não atrelar o 
congelamento ao estado 
de calamidade pública 
porque, como se trata 
de um ato do Executivo, 
que não sabemos se será 
renovado, pode haver dú-
vida sobre a aplicação da 
norma a partir de 1º de 
janeiro”, explicou. Além 
disso, o relator propõe 
também que o congela-
mento da tabela do ano 
de 2020 seja restrito para 
o cálculo do imposto re-
lativo aos veículos usa-
dos (não importados). 

O projeto estava na 
pauta de reunião da Comis-
são de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO) 
das 17h30, desta quinta 
(11), para análise de 1º tur-
no. Em reunião da FFO pela 
manhã, foram distribuídos 
avulsos (cópias) do parecer 
que opina pela aprovação 
da matéria na forma do 
substitutivo nº 1 da CCJ.

Ivan Santana informa que são 8 casos suspeitos, sendo 5 alunos e 3 professores, e a situação já está sendo acompanhada

Sanitização em escola onde estão sendo investigados casos de suspeitas de covid em alunos e professores
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Gerais
Polícia Militar promove 
roda de conversa com 
indígenas da Aldeia 
Floresta Maxakali

Com os devidos cui-
dados diante da presente 
situação de pandemia de 
Covid-19, no dia 04/11 
(quinta-feira), foi rea-
lizada visita à comuni-
dade indígena da etnia 
Maxakali, localizada 
em Itamunheque, no 
município de Teófilo 
Otoni. A intervenção 
era uma demanda ante-
rior à pandemia, inter-
mediada pela Funda-
ção Nacional do Índio 
- FUNAI, na pessoa da 
técnica Irislene Rocha.

Na ocasião, ocorreu 
uma roda de conversa 
sobre violência domés-
tica contra as mulheres 
entre os representantes 
da 15ª Região de Polícia 
Militar e indígenas da 
Aldeia Floresta Maxaka-
li. A tradução da exposi-
ção sobre o assunto, do 
português para o idioma 
Maxakali, foi feita por 
Sueli Maxakali, uma 
das lideranças locais. A 
equipe da PM foi com-
posta pela cabo Juliana 
e pelo cabo Metzker. A 
ação foi desenvolvida à 
partir da Seção de Plane-
jamento e Emprego Ope-
racional da 15ª RPM, 
chefiada pelo major 
PM Emanuel F. André.

Durante o diálogo, 
foi possível a compreen-
são de alguns problemas 
relacionados à recente 
instalação dos indígenas 
naquele território, além 
do interesse em parcerias 
para qualifi car a convi-
vência no local de modo 
a garantir a segurança de 
todos. Ademais, a lide-
rança mediadora, Suely 
Maxakali, demonstrou 
interesse em apresentar 
às meninas e mulheres 
indígenas, a proposta de 

replicação do Projeto Mu-
lher Livre de Violência, 
onde é possível trabalhar 
aspectos da identidade lo-
cal utilizando estratégias 

diversas, dentre as quais o 
artesanato criativo com a 
utilização de fardamento 
doado por policiais mili-
tares (Fonte: 15ªRPM).

Minas Gerais atinge 88% da 
população acima de 12 anos 

vacinada com a primeira dose

O município de Resende 
Costa melhora alimentação 
de famílias de baixa renda e 
fortalece agricultura familiar

Minas Gerais atingiu 
88% da população acima 
de 12 anos vacinada com a 
primeira dose. Já 64,14% 
das pessoas nesta faixa etá-
ria completaram o esquema 
vacinal – duas doses ou dose 
única. Em todo o Estado, fo-
ram aplicadas até o momento 
quase 28,5 milhões de imu-
nizantes contra a covid-19.

Números - A pandemia 
em Minas Gerais segue em 
desaceleração. A incidência 
nos últimos 14 dias caiu 36%. 
No recorte por macrorregião, 
no Oeste a queda foi ainda 
maior, chegando a 74%. Já 

Uma ação social em 
Resende Costa, na região do 
Campo das Vertentes, contri-
bui para melhorar a alimenta-
ção de pessoas de baixa renda 
e ainda fortalece a agricultura 
familiar do município. Os 
primeiros resultados do Pro-
grama Progredir puderam ser 
conferidos no último sábado 
(06/11), quando cerca de 100 
beneficiários compraram 
alimentos na Feira Livre do 
Rosário, com os cartões equi-
valentes a R$ 80 oferecidos 
pela Prefeitura. O auxílio 
será distribuído mensalmente 
para as famílias cadastradas.

O Progredir foi elabora-
do pela Prefeitura de Resende 
Costa, por meio da Secretaria 
de Assistência Social e da 
Secretaria de Agropecuária 
e Meio Ambiente, e conta 
com a parceria da Empresa 
de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais (Emater-MG). 
“O objetivo é promover a 
dignidade dos moradores 
de baixa renda e, ao mesmo 
tempo, fortalecer a agricul-
tura familiar do município”, 
afirma a extensionista de 
Bem-estar Social da Emater-
-MG, Elisabeth Almeida.

Além do valor recebido 
mensalmente, os benefi ciá-
rios do Programa Progredir 
participam de ofi cinas ofe-
recidas pelo Centro de Refe-
rência de Assistência Social 
(CRAS), e as crianças das 
famílias devem frequentar a 
escola, além de manter a car-
teira de vacinação em dia. As 
gestantes recebem acompa-
nhamento pré-natal, além de 
orientações depois do parto.

O público atendido foi 
definido entre as famílias 
cadastradas no Cras, com 
base no CadÚnico, que é um 

no Nordeste, o percentual de 
incidência do coronavírus di-
minuiu 68%. As internações, 
no geral, tiveram redução 
15,6%. A ocupação de leitos 
UTI SUS Covid está em 20% 
e enfermaria na casa dos 5%.

Minas Consciente - Ain-
da durante o encontro do 
Comitê Covid foi aprovada 
a continuidade da onda verde 

em todo o Estado. O grau 
de risco, medição que leva 
em conta vários indicadores, 
está baixo em todas as 14 
macrorregiões. Por isso será 
possível a manutenção na 
fase mais fl exível do Minas 
Consciente, plano criado para 
a retomada das atividades 
em todo território mineiro 
de forma gradual e segura.

registro do governo federal, 
com informações sobre as fa-
mílias de baixa renda. Esses 
dados são atualizados pelas 
prefeituras municipais em 
todo o País. Para participar 
do CadÚnico, os interessados 
devem procurar o CRAS de 
sua cidade e atenderem aos 
critérios de vulnerabilidade 
social defi nidos pelo governo.

“O dia 6 de novembro 
será lembrado como o dia da 
inclusão em Resende Costa. 
Foi o dia da consolidação 
do Programa Progredir, dia 
de inclusão dos feirantes em 
mais um importante mercado 
institucional e de inclusão 
dos benefi ciários do CadÚ-
nico, que tiveram acesso aos 
melhores produtos ofertados 
pela feira da agricultura fa-
miliar do município”, afi r-
mou o gerente regional da 
Emater-MG em São João del 
Rei, Odair José Gerônimo.

O Progredir também 
representa outras vantagens 
para o município. Com o 
cartão para gastar em pro-
dutos da feira, aumenta o 
número de compradores e 
o volume comercializado, 
o que contribui para movi-
mentar a economia local. 
“Os agricultores interessados 
em participar da feira podem 
procurar a Emater-MG e 

preencher uma ficha com 
dados pessoais e informações 
sobre os itens a serem co-
mercializados. Os produtos 
são variados, como hortali-
ças, bolos, biscoitos, doce, 
mel e peixe, entre outros”, 
explica Elisabeth Almeida.

O município de Resende 
Costa tem 800 agricultores 
familiares cadastrados na 
Emater-MG e a feira é re-
alizada todos os sábados, 
das 7h às 12h, na praça do 
Rosário. As atividades pre-
senciais, que haviam sido 
suspensas devido à pandemia 
de Covid-19, retornaram 
no último mês de junho.

“O Progredir veio para 
garantir às famílias uma 
alimentação de qualidade 
e incentivar que estas mes-
mas famílias busquem o seu 
próprio bem-estar social, 
cumprindo as exigências do 
programa, como frequência 
escolar das crianças e parti-
cipação em ofi cinas profi s-
sionalizantes. Além disso, 
o programa vai gerar renda 
também para a agricultura 
familiar local, fortalecendo 
os feirantes e agricultores”, 
resume Elisabeth Almeida, 
da Emater-MG. (Assessoria 
de Comunicação – Emater-
-MG - Jornalista respon-
sável: Miriam Fernandes).

Programa Progredir benefi cia cerca de 100 famílias, que recebem 
R$ 80 por mês para compras em feira do município
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Gerais
Projeto de Lei autoriza 

doações de vidros 
blindados para as polícias

O Projeto de Lei 
(PL) 3.248/ 21, que au-
toriza o Poder Executivo 
a receber doações de vi-
dros blindados para via-
turas das Polícias Civil e 
Militar, recebeu parecer 
pela legalidade na Co-
missão de Constituição 
e Justiça da Assembleia 
Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG). Duran-
te a reunião nesta quarta-
-feira (10/11/21), o rela-
tor, deputado Bruno En-
gler, apresentou o subs-
titutivo nº 1 à proposta.

No documento, o 
parlamentar ressaltou 
que, como não há ônus 
para o Estado, o proce-
dimento de doação não 
precisa passar por pro-
cesso licitatório. O subs-
titutivo apresentado, po-
rém, altera a forma como 
a doação deverá ser fei-
ta. No texto original, 
previa-se acordo direta-
mente com a Secretaria 
de Justiça e Segurança 
Pública (Sejusp), mas na 
nova versão as propostas 

deverão ser entregues à 
Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão 
(Seplag), ouvida a Sejusp.

Para a realização 
das doações, deverá ser 
promovido, pela Seplag, 
chamamento público, 
geral ou específico, com 
o objetivo de incentivar 
a sociedade a contribuir 
com programas, projetos 
e ações de interesse pú-
blico, observado o dis-
posto em regulamento. 
Uma vez consolidada a 
doação, a Sejusp manterá 
registros acessíveis ao 

público em geral e atu-
alizados das propostas e 
parcerias formalizadas.

O autor do projeto, 
deputado Charles Santos, 
agradeceu aos colegas a 
apreciação da proposta 
e disse que a expectativa 
é aumentar a segurança 
das viaturas policiais a 
partir de doações de entes 
privados. A matéria ainda 
deve ser analisada pelas 
Comissões de Segurança 
Pública e de Adminis-
tração Pública, antes de 
ser discutida e votada 
em 1º turno no Plenário.

Proposição, que prevê chamamento público para envolver a 
sociedade, recebeu parecer pela legalidade da CCJ

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da 
comarca irá realizar mutirão para converter união estável em casamento

Araçuaí abre inscrições 
para casamento gratuito

O Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos 
e Cidadania (Cejusc) da 
Comarca de Araçuaí irá 
concretizar o sonho do 
casamento para casais que 
já vivem juntos, mas não 
regularizaram sua situação 
cível por falta de recursos 
financeiros. O setor irá re-
alizar, no período de 29/11 
a 03/12, um mutirão de 
conversão de união estável 
em casamento, sem custo 
algum para os noivos.

Os interessados devem 
se inscrever de 16 a 19 de 
novembro, das 13h às 17h, 
no Cejusc do Fórum local, 
situado na Praça José An-
tônio Tanure, no Centro de 
Araçuaí. Para formalizar o 
pedido, é necessário que o 
casal conviva há mais de 
um ano em união estável 
e que ambos tenham mais 
de 18 anos de idade. Po-
dem participar também 
pessoas entre 16 e 18 anos, 
desde que tenham filhos 
ou a mulher seja gestante.

Para a inscrição, é pre-
ciso também apresentar 
documento de identidade 
e CPF dos cônjuges, com-
provante de residência, 
certidão de nascimento dos 
filhos, caso os interessados 
os tenham, e comprovante 
de renda. Os solteiros de-
vem levar certidão de nas-
cimento; e os divorciados, 
certidão de casamento com 
divórcio averbado - ambos 
os documentos devem ser 

originais e ter no máxi-
mo 90 dias de emissão.

Além dos residentes 
na cidade de Araçuaí, po-
dem participar do mutirão 
casais que moram nos mu-
nicípios de Coronel Murta, 
Itinga, Padre Paraíso, Pon-
to dos Volantes, e Virgem 
da Lapa; assim como nos 
distritos de Engenheiro 
Schnoor, Itira, Barra do 
Salinas, Freire Cardoso, 
Jacaré, Santana do Araçu-
aí e São João do Vacaria.

Testemunha - No dia 
e horário em que for de-
signada a audiência de 
conversão da união es-
tável em casamento, o 
casal deverá comparecer 
em juízo com pelo me-
nos uma testemunha, que 
será ouvida para com-
provar o relacionamento 
estável dos noivos. A tes-
temunha deve conhecê-los 
desde o início da união.

As audiências serão 
realizadas pelo coordena-
dor do Cejusc de Araçuaí, 

juiz Jorge Arbex Bueno, 
que é também titular da 2ª 
Vara Cível, Criminal e da 
Infância e da Juventude. 
Segundo o magistrado, o 
mutirão possibilita que to-
dos aqueles que já vivem 
juntos e desejam regulari-
zar a situação possam se 
casar com menos burocra-
cia e sem custo financeiro.

"O mutirão vem pro-
porcionando imenso con-
tentamento à população 
da Comarca de Araçuaí. 
Destinada exclusivamente 
aos cidadãos hipossufi-
cientes, a formalização da 
união promove a integra-
ção social desses casais 
perante a comunidade", 
ressalta. Mais informa-
ções podem ser obtidas 
no Cejusc, de segunda 
a sexta-feira, das 13h às 
17h ou pelo WhatsApp 
(33) 3731-1797. (Dire-
toria de Comunicação 
Institucional – Dircom 
- Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais – TJMG).

Sedese convoca 
municípios de cadastro 
de reserva do Programa 

Geração Esporte

A Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento So-
cial (Sedese), por meio da 
Subsecretaria de Esportes, 
divulgou na quinta-feira 
(04/11), nova lista de mu-
nicípios convocados do ca-
dastro de reserva do edital 
06/2021 para a execução 
do Programa Geração Es-
porte. Foram convocados 
seis municípios, diante 
da desclassificação dos 

selecionados na segunda 
chamada, conforme itens 
8.5.1 e 8.5.3 do certame.

Os municípios con-
vocados deverão encami-
nhar a documentação e as 
informações previstas no 
checklist disponível, em 
até 15 dias úteis, a contar 
da data de convocação.

Geração Esporte - O 
Programa Geração Esporte 
busca incentivar a prática 

de atividades físicas, es-
portes e lazer. Com foco 
educacional, trabalha o 
esporte em suas diferentes 
dimensões e modalidades, 
visando promover o de-
senvolvimento e inclusão 
social dos educandos, para 
que as crianças e ado-
lescentes desenvolvam a 
trajetória esportiva e se 
tornem jovens protagonis-
tas em suas comunidades.

Em seu parecer, o deputado Bruno Engler 
ressaltou que, sem ônus para o Estado, licitações podem 

ser dispensadas (Foto: Daniel Protzner)

Com o mutirão, todos que já vivem juntos e desejam regularizar 
a situação poderão se casar, com menos burocracia e sem custo 

financeiro (Crédito: Fotografotiagosouza/PxHere)
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Opinião

Marcélia Aguiar estreia 
mais um fi lme na 

segunda-feira (15/11)
Na próxima segun-

da-feira, dia 15, às 19 
horas na Expominas, no 
Bairro São Jacinto, será 
realizada a avant premiè-
re (estreia) do fi lme Céu 
Abaixo, uma produção 
de Marcelia Aguiar com 
locação feita na fazenda 
Terreiro de Pedras na 
cidade de Ataleia. A di-
reção do fi lme foi entre-
gue a Gabriel Ferreira, 
Arhur Sambuc e Rinara 
Negreiros. O elenco é 
composto por Igor Ri-
beiro, Ridalton Negrei-
ros, Cassiano, Andreliz 
e outros, interpretando 
os personagens: Rober-
to, Roger e Juninho. 
Venda de ingressos co-
meçou dia 1º, na Rua 
Dr. Manoel Esteves e 
Avenida Visconde do 
Rio Branco. A cidade já 
produziu vários fi lmes. 

Em 1953, Mauro 
Luiz Pereira fez um do-
cumentário da festa do 
centenário da cidade, 
depois o filme Novos 
Caminhos, e mais ou-
tros. O cineasta João 
Bosco Silva produziu A 
Caminhada e uma ver-
são do linchamento do 
mecânico Aroldo, por 
ter assassinado a jovem 
Ivone Lins. Posterior-
mente os dois militares, 
Aderson Prates (Corpo 
de Bombeiros) e Adilson 
Sabará (Polícia Militar) 
produziram mais três 
fi lmes: SubMundo, Le-

tras do Crime e Do Sonho 
ao Pesadelo. Marcelia 
Aguiar tem feito curtas 
metragens: Há Beleza, O 
Catador e agora o longa, 
Céu Abaixo. O enredo do 
novo fi lme gira em torno 
do garimpo, muito encon-
trado em nossa região, 
que na verdade inspirou 
o título de Capital Mun-
dial das Pedras Preciosas.

A cultura e o gosto 
pelo cinema foram intro-
duzidos em Teófi lo Otoni 
pela existência de quatro 
salas de espetáculos. Ci-
nes, Vitória, Palácio e Im-
pério, nas imediações da 
Praça Tiradentes e Cine 

Metrópole, exatamen-
te na Praça Germânica 
(Duque de Caxias). Há 
muitos anos foi desati-
vado o Cine São José no 
Bairro Manoel Pimenta. 
O Cine Vitória foi palco 
para apresentações mu-
sicais, tipo Matinal X-7, 
produzido pelo radialista 
Lourival Pechir e uma 
série de cantores e outros 
artistas nacionais. O títu-
lo Céu Abaixo, segundo 
um dos diretores da fi ta, 
resume as infl uências do 
Pai Celestial, acima de 
todos nós e as riquezas 
minerais (pedras precio-
sas), logo abaixo, no solo.

Fecharam a Bahia e 
Minas, e prometeram 

abrir outra

América fi cou entre 
a cruz e a espada

Por Humberto Barbosa

A Estrada de Ferro 
Bahia e Minas criada em 
1898 e desativada em 1966 
desaqueceu uma série de 
valores, a começar pela 
economia, transportes e 
até a chama do progresso 
que transitava nos trilhos 
entre Caravelas – BA até 
Araçuaí - MG. Volta e meia 
reaparecem comentários 
de que será reativada. Essa 
esperançosa notícia vem 
chegando aos poucos, de 
uma forma diferente. De 
fato, o governo federal já 
acenou favoravelmente para 
abertura de uma nova fer-
rovia. A Bahia e Minas 
transportavam passagei-
ros, mercadorias, algumas 
destinadas à exportação, 
através do porto marítimo 

de Caravelas, que também 
foi muito utilizado para 
embarque e desembarque de 
tropas durante a II Guerra. 

O novo projeto que já 
tem padrinhos, José Ro-
berto da Silva, diretor de 
uma instituição interessada 
em transportes de produtos 
agrícolas, manufaturados e 
minérios do Vale do Aço, 
saindo de Ipatinga, até o 
porto de São Mateus no 
Espírito Santo, terá uma 
extensão de 460 km. Orça-
do em 5 bilhões de reais, 
previsto para começar em 
2023 e término em 2026. 
Quando foi criada a Fer-
rovia Bahia e Minas tinha 
previsão de atingir a região 
norte do estado, passando 
por Minas Novas e Montes 

Estamos recorrendo 
à encruzilhada cristã de 
serem submetidos à espa-
da dos romanos ou à cruz 
punitiva dos perseguidos 
pela própria religião. O 
América de Teófi lo Otoni 
chega à última rodada da 
primeira fase, a décima, 
dependendo somente dele 
vencer o Contagem no 

péssimo estádio de Ouro 
Branco. Vamos utilizar 
outra comparação extrema. 
Se correr o bicho pega, se 
fi car o bicho come. Tem 
pela frente um adversá-
rio faminto que precisa 
dos mesmos alimentos. O 
Manchester lidera a com-
petição com 14 pontos, e 
não joga mais nesta fase. 
Contagem fustigando o 
primeiro com 13, América 
com 12 pontos e o Boston 
na quarta posição, com 
10 pontos, tem pela frente 
uma presa fácil, o Betis.

O América tem nas 
suas costas, um cão la-
tindo, o recurso impe-
trado pelo Manchester 
pela confusão feita pelo 

árbitro que voltou atrás 
na marcação de um pê-
nalti ainda não julgado. 
Os americanos otimistas 
torcem para o Manchester 
retirar seu recurso porque 
seus 14 pontos já lhe ga-
rantem um conforto. Se 
o América empatar, pode 
ser premiado pela repes-
cagem no terceiro lugar. 
Temeroso é o resultado de 
Boston contra Betis. Saco 
de pancadas, o Betis só 
conseguiu empatar com 
o América. Quase certo 
os três pontos do Boston, 
chegando aos 13 pontos, 
número do azar em todos 
os sentidos. Um empate 
entre Contagem x Améri-
ca pode entornar o caldo.

Marcio Antônio Simões, fi lho 
de ferroviário Gordurinha

O médico, dr. Eder Detrez 
Silva, fi lho de ferroviário

Claros. A nova ferrovia 
vai passar por Governa-
dor Valadares, não entra 
em Teófilo Otoni, atinge 
Fidelândia distrito de Ata-
léia. A Ferrovia Vitória a 
Minas sai de Governador 
Valadares e atinge Vitória, 
capital do Espírito Santo.

A saudade dos fi lhos de 
ferroviários, muitos vivos e 
residentes em Teófi lo Otoni, 
são lembradas e às vezes co-
memoradas pela Associação 
dos Ferroviários, que já foi 
presidida pelo fi lho do fer-
roviário Olegário Simões, 
Antônio Simões, e pelo 
médico dr. Éder Detrez, o 
atual vice-prefeito de Teó-
fi lo Otoni. Muitos ferroviá-
rios foram homenageados: 
diretor da ferrovia, eng. Dr. 
Wenefredo Barcelar Portela 
e o maquinista Júlio Costa 
receberam nomes de ruas. 
Olien Bonfi m Guimarães foi 
vereador e dirigente da Liga 
de Desportos, do Ferroviá-
rio e do Vasco da Gama. O 
diretor da ferrovia, o enge-
nheiro Dr. Oscar Leite Pires, 
veio combater a corrupção 
praticada dentro do órgão e 
apresentou sugestões para 
fechar a estrada de ferro.

Repórter Fantoni Pêsso entrevistando atores do fi lme

(33) 3522-5260
Av. Minas Gerais, 1650 - São Cristóvão 

39804-710 - Teófi lo Otoni - MG 
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Segurança Pública
Polícia Militar Rodoviária 

realiza operação 
Proclamação da República

Operação Imitatore investiga 
crimes cibernéticos em 

Minas e no Espírito Santo

Militares sofrem atentado 
durante incursão no Bairro 
Felicidade em Teófilo Otoni

Polícia Civil localiza cavalo 
furtado e restitui à vítima

A Polícia Militar Rodo-
viária vai realizar entre os 
dias 12 e 15 de novembro 
2021, a operação “Procla-
mação da República”, em 
todo o Estado de Minas 
Gerais, com o objetivo de 
promover a segurança e 
manter a fluidez das vias. 
A 15ª Companhia de Polícia 
Militar Rodoviária intensifi-
cará o policiamento nas ro-
dovias estaduais e federais 
sob a sua responsabilidade.

Serão realizadas opera-
ções com as equipes aloca-
das em pontos estratégicos 
nas principais rodovias que 
ligam ao litoral baiano e 
capixaba, onde há um ex-
pressivo aumento do fluxo 
de veículos. Serão inten-
sificados o policiamento 
ao longo das rodovias, re-

A Polícia Civil de Mi-
nas Gerais, por meio da 
Delegacia Adjunta de Tó-
xicos e Entorpecentes e 
Crimes Cibernéticos, em 
cooperação com a DEC-
COR/PC/AL (Divisão de 
Combate à Corrupção) e 
Delegacia de Repressão a 
Crimes Eletrônicos (PC/
ES) deflagrou na quarta-
-feira (10/11), a Operação 
Imitatore, com o objetivo 
de reprimir crimes pratica-
dos por indivíduos que se 
passavam por servidores 
públicos para aplicar o cha-
mado "Golpe da CAPEMI" 
(Caixa de Peculios, Pensões 
e Montepios Beneficente).

Foram cumpridos seis 
mandados de prisão pre-
ventiva e sete de busca 
e apreensão domiciliar 
nas cidades de Vila Velha/
ES, Serra/ES e em Teófi-
lo Otoni/MG, localizando 
e apreendendo aparelhos 
celulares, computadores, 
veículos e documentos. As 
medidas cautelares expedi-
das pela 17ª Vara Criminal 
de Maceió/AL, também 
abrangem o sequestro de 
bens móveis e imóveis. Os 
principais envolvidos na 
organização criminosa, em 
pouco mais de um ano e 
meio, movimentaram mais 
de R$ 10 milhões de reais.

Os crimes - Segundo 
se apurou, os investigados 
obtinham fraudulentamen-
te os dados de idosos das 
Forças Armadas e se pas-
savam por funcionários 
de associações de pecúlio 

Teófilo Otoni - Duran-
te incursão da Polícia Mili-
tar, na noite de quarta-feira 
(10/11), no Bairro Felici-
dade em Teófilo Otoni, na 
Rua Paraguai os militares 
do Tático Móvel depara-
ram com um indivíduo com 
uma arma de fogo em pu-
nho, deram ordem para ele 
soltar o armamento, mas 
ele desobedeceu a ordem 
e efetuou dois disparos em 
direção aos militares, que 
revidaram ao ataque e tam-
bém atiraram contra ele.

Após cessar o con-
fronto, foi constatado que 
o infrator foi alvejado na 
perna esquerda e caiu no 
chão, e com ele os policiais 
apreenderam um revól-

alizando patrulhamentos, 
fiscalização de trânsito e 
ações repressivas ao crime 
violento, visando aumentar 
a segurança dos usuários 
da via e consequentemente 
a redução de acidentes.

A operação “Proclama-
ção da República” é mais 
uma das diversas ações 

realizadas pela 15ª Cia de 
Polícia Militar Rodoviária 
para garantir a tranquili-
dade e aumentar a sen-
sação de segurança dos 
usuários das rodovias de 
Minas Gerais. (Assessoria 
de comunicação organi-
zacional da 15ª Cia PM 
Rodoviária/Teófilo Otoni).

para subtrair dinheiro das 
vítimas. Os idosos eram 
ludibriados a acreditar que 
possuíam valores a rece-
ber da extinta CAPEMI, e 
pagavam aos envolvidos 
no esquema quantia a títu-
lo de honorários ou taxa.

Após o primeiro paga-
mento, outros envolvidos 
faziam novos contatos para 
fazer o que o grupo chama 
de “repique”, ou seja, difi-
cultar ainda mais para obter 
novas quantias em dinheiro. 
Somente de duas vítimas 
do Estado de Alagoas, os 
investigados lucraram mais 
de R$ 1.300.000,00. Não 
obstante à prática de este-
lionato contra os idosos, o 
grupo chegava à prática de 
extorsão em alguns casos.

A operação Imitato-
re - No Estado do Espírito 
Santo, a operação foi co-
ordenada pelo delegado 
Brenno Andrade, titular 
da DRCE/ES. Já em AL, 
por José Carlos Santos e 
Lucimerio Campos. Em 
Minas Gerais, as diligências 
ficaram sob responsabili-

dade da delegada Mariana 
Ceolin. O alvo da cidade 
de Teófilo Otoni se encon-
trava no ES, motivo pelo 
qual somente o mandado 
de busca foi cumprido. 
A PCES localizou o alvo 
mineiro naquele estado, 
que foi preso e encami-
nhado à Unidade Policial.

Dr. José Carlos disse, 
“que a operação foi exitosa, 
pois retira das ruas um gru-
po impiedoso com idosos 
das forças armadas, além de 
causar impacto significante 
nos líderes da Orcrim. Os 
presos e outros investiga-
dos responderão por 29 
crimes de estelionato contra 
idosos, extorsão, lavagem 
de dinheiro e constituição 
de organização crimino-
sa. O delegado Lucime-
rio reforçou a importância 
da operação integrada en-
tre as polícias judiciárias 
dos três estados, além de 
apoio, durante as investi-
gações, dos núcleos de in-
teligência da DEIC e GPJ1. 
(Informações/Foto: Polí-
cia Civil/ Teófilo Otoni).

ver calibre 38, municiado 
com 04 cartuchos, sendo 
dois deflagrados. Além 
da arma de fogo, ainda 
foram apreendidos com o 
infrator: 435 papelotes com 
cocaína, 24 buchas de ma-
conha, um aparelho celular 
e R$60,00 em dinheiro.

O homem baleado foi 

socorrido e encaminhado 
a um hospital local, onde 
recebeu os devidos cuida-
dos médicos e permane-
ceu sob escolta policial. 
Equipe Tático Móvel: sar-
gento Teles, cabos Isaque, 
Deivson e Alvino. (Infor-
mações/Foto: PMMG/ 
tenente Frederico).

PRF apreende pela 10ª 
vez o mesmo caminhão 
transportando cerveja 

sem nota fiscal
A Polícia Rodoviá-

ria Federal fazia fiscali-
zação nesta quinta-feira 
(11/11), nas proximida-
des da unidade opera-
cional de Teófilo Otoni, 
quando os agentes abor-
daram um caminhão com 
placas do Rio de Janeiro, 
transportando 01 carre-
gamento de cerveja. Ao 
ser indagado acerca da 
documentação da carga, 
o condutor afirmou que 
não possuía nota fiscal, 
indicando na operação 
de compra uma gran-
de sonegação de tribu-
tos aos cofres públicos.

Segundo a PRF, no 
total, foram apreendi-
dos aproximadamente 

17.000 litros de cerveja 
de marcas de renome no 
mercado, sonegação que 
causaria grande prejuízo 
aos cofres públicos. Em 
consulta aos sistemas da 
PRF, constatou-se que é a 
10ª ocorrência que o veí-
culo se envolve em crimes 
tributários. O caminhão 

permaneceu apreendido 
no pátio da PRF de Teó-
filo Otoni à disposição da 
Secretaria Estadual de Fa-
zenda do estado de Minas 
Gerais, para as devidas 
diligências e procedi-
mentos legais pertinentes 
ao caso. (Informações/
Foto: PRF, Teófilo Otoni).

A Polícia Civil de Minas 
Gerais, através da Delegacia 
Especializada em Repressão 
a Furtos e Roubos de Teófilo 
Otoni, em investigação rela-
cionada ao furto de animais 
ocorrido nesta região de 
Teófilo Otoni, após diversos 
levantamentos inerentes às 
apurações, conseguiu re-
cuperar um animal equino, 
furtado de um fazendeiro 
da região. O animal teria 
sido subtraído por meno-
res infratores residentes no 
Bairro Minas Novas e pre-
tendiam comercializá-los.

O animal foi restituído 

ao proprietário, e as diligên-
cias continuam com o fim 
de identificar e localizar os 
demais envolvidos na prá-
tica delituosa. Equipe poli-
cial - Delegado: dr. Márcio 

Pereira. Inspetoria: Adriano 
Andrade. Investigadores: 
Cláudio Borges e Erick 
Mateus. (Informações/foto: 
assessoria de comunicação 
da PCMG/ Teófilo Otoni).

A Polícia Civil conseguiu localizar um cavalo furtado e restituiu 
à vítima, fazendeiro da região de Teófilo Otoni
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Publicação LegalOperação Norte Seguro: Polícia Civil 
MG identifi ca novos suspeitos de 

envolvimento em explosão de bancos 

A Polícia Civil de Mi-
nas Gerais apresentou ao 
Ministério Público Federal 
um relatório com a iden-
tificação de mais quatro 
suspeitos de integrar uma 
organização criminosa 
que atuava no arromba-
mento de agências ban-
cárias e postais, mediante 
explosão, em Medina e 
Comercinho, no Vale do 
Jequitinhonha, e outros 
municípios do Norte e 
Nordeste mineiro. Segun-
do apurado, o grupo teria 
sido responsável por mais 
de uma dezena de ataques 
na região, entre dezem-
bro/2015 e março/2017.

Parte da organização 
criminosa, originária do 
Sudoeste da Bahia, ha-
via sido identifi cada e foi 
monitorada pela PCMG 
durante meses de inves-
tigação, culminando na 
operação Norte Seguro, 
deflagrada em setembro 
de 2017, por meio da de-
legacia de Medina e do 
Departamento Estadual 
de Operações Especiais 
(Deoesp), com sede em 
Belo Horizonte. Restava 
chegar a outros quatro 
suspeitos, que foram qua-
lificados pela equipe da 
Polícia Civil em Medina.

De acordo com o de-
legado Thiago Carvalho, 
o procedimento acerca da 
identificação foi conclu-
ído na última sexta-feira 

(05/11) e encaminhado ao 
MPF, titular da ação pe-
nal, com mais elementos 
de prova, para que haja 
a responsabilização dos 
investigados pelos crimes 
praticados. “Entre os no-
vos identificados, um é 
apontado como um dos 
maiores ladrões de bancos 
na Bahia e outro responde 
por extorsão mediante 
sequestro (“sapatinho”) e 
já foi preso por homicídio 
naquele estado”, detalha.

Prisões - Ao todo, 16 
pessoas foram investiga-
das pela Polícia Civil mi-
neira, sendo 12 integrantes 
do grupo criminoso e mais 
4 envolvidos. Entre os 
membros da organização, 
5 foram presos, 3 na ope-
ração Norte Seguro, em 
cumprimento a mandados 
expedidos pelo Juízo da 
Comarca de Medina após 
representação da PCMG 
e manifestação favorável 
do Ministério Público, 
e 2 por forças de segu-
rança de outros estados. 
Esses últimos, inclusi-
ve, estão entre os 4 iden-
tificados recentemente.

Outros 6 suspeitos 
morreram em confrontos 
com forças policiais baia-
nas, entre 2017 e 2021, em 
decorrência da prática de 
crimes dessa natureza em 
cidades como Boa Nova, 
Sobradinho e Correntina, 
todas da Bahia. Entre eles, 

um homem foi indicado 
nas investigações da Polí-
cia Civil como o principal 
líder da organização cri-
minosa e possuía manda-
do de prisão preventiva 
representado pela PCMG, 
além de dois suspeitos de 
também ocuparem posição 
de liderança no grupo e um 
dos recém-identificados. 
Os quatro demais envolvi-
dos foram presos na Norte 
Seguro, realizada nos esta-
dos da Bahia e São Paulo. 
Até o momento, apenas um 
dos suspeitos, dos últimos 
qualifi cados pela PCMG, 
ainda não foi detido.

Atuação do grupo
- Os crimes ocorriam na 
madrugada, com número 
expressivo de participantes 
e utilização de armas de 
grosso calibre, em cidades 
pequenas. “Os criminosos 
efetuaram inúmeros dis-
paros para amedrontar a 
população e demonstrar 

seu potencial lesivo, inclu-
sive contra as frações das 
forças de segurança locais, 
bem como civis e qualquer 
veículo que se aproximasse 
durante a ação, a fim de 
frustrar tentativas de repres-
são imediata”, descreve o 
delegado Thiago Carvalho.

As investigações de-
monstraram que a atua-
ção da organização cri-
minosa em Minas Gerais 
começou em dezembro 
de 2015, quando houve o 
arrombamento, por meio 
de explosivos, do cofre 
central de uma agência 
bancária em Comercinho, 
e se estendeu até março de 
2017, com a explosão de 
caixas eletrônicos de outras 
três agências bancárias em 
Medina. No total, foram 
contabilizados, no perío-
do, pelo menos 16 ataques 
em 14 municípios dessa 
região. (Informações/Foto: 
PCMG, dr. Thiago Passos).

Segurança Pública

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI
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013062 - HERBERT RODRIGUES DA SILVA, solteiro, maior, 

pedreiro, nascido aos 20/11/1987, no Hospital e Maternidade Santa 
Clara Ltda, natural de Carapicuíba-SP, residente na Rua Suécia, 130, 
Bairro Felicidade, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de e CELIA RODRI-
GUES DA SILVA; e VIVIANE PINHEIRO PEREIRA, solteira, 
maior, faxineira, nascida aos 09/04/1998, no Córrego Novo, Distrito 
de Topázio, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Suécia, 
130, Bairro Felicidade, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de WILSON 
FERREIRA PEREIRA e ADRIANA PINHEIRO GUIMARÃES; 

013063 - CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA, solteiro, 
maior, estudante, nascido aos 10/07/1977, no Hospital e Maternidade 
Santa Mônica, natural de Ji-Paraná-RO, residente na Rua Epaminon-
das Otoni, 1072, Apto. 302, Centro, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
JOSÉ GOMES DE ARMONDES e EDNA MARIA DE OLIVEIRA 
ARMONDES; e DARDANIA LOPES SOARES, divorciada, maior, 
cirurgiã-dentista, nascida aos 22/08/1972, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Epaminondas Otoni, 
1072, Apto. 302, Centro, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ SOA-
RES DA COSTA e IVANI LOPES SOARES DA COSTA; 

013064 - LEANDRO SOARES FERREIRA, solteiro, maior, 
eletricista, nascido aos 06/03/1989, em domicílio de Lufa, natural 
de Novo Cruzeiro-MG, residente na Rua João Pedro da Silva, 
512, Bairro Tabajaras, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de SINVALDO 
SOARES DA SILVA e MARIA NASCIMENTA FERREIRA DA 
SILVA; e MARIA HILMA LEMES DA SILVA, divorciada, maior, 
professora, nascido aos 13/04/1973, não informado lugar do nasci-
mento, natural de Novo Cruzeiro-MG, residente na Rua João Pedro 
da Silva, 512, Bairro Tabajaras, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ 
LEMES DA SILVA e MARIA LOPES DOS SANTOS; 

013065 - DIOGO MENDES DE ARAUJO, solteiro, maior, 
empresário, nascido aos 29/12/1986, no Hospital São Lucas, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Luciano Crescêncio de Souza, 
243 A, Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de RICARDO 
NERES DE ARAUJO e CLOTIDES MENDES DE ARAUJO; e 
ALINE DE SOUZA SANTOS, divorciada, maior, pedagoga, nascido 
aos 26/09/1986, no Hospital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Rua Luciano Crescêncio de Souza, 243 A, Bairro 
Matinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de LOURIVAL RAMOS DOS 
SANTOS e ZENITH DE SOUZA SANTOS; 

Teófi lo Otoni-MG 11/11/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13062 a 13065

Organização criminosa é investigada por atuação em crimes praticados em 
cidades do Vale do Jequitinhonha, como Medina e Comercinho, além de outros 

municípios do norte e nordeste mineiro, entre 2015 e 2017
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